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V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 
ze dne……..2021, 

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky 

Čl. I 
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona 

č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona 
č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona 
č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 
Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 
229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 
zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 
Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 
238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona 
č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 264/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 179/2019 Sb., zákona č. 164/2020 
Sb., zákona č. 205/2020 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto:  

1. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce 3 se tečka 
nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:  

„d) jakékoliv uvádění výrobku na trh jako výrobku totožného s výrobkem uváděným na trh 
v nejméně 2 dalších členských státech Evropské unie, přestože takový výrobek má podstatně 
odlišné složení nebo znaky, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními 
skutečnostmi.“. 

2. V § 24 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka 
nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:  

„f) uvede na trh výrobek v rozporu s § 5 odst. 3 písm. d).“.  
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3. V § 24 odst. 17 písm. f) se slova „odstavců 5 a 6 a odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 
1 písm. f) a odstavců 5, 6 a 8“.  

Čl. II 

Technický předpis 
Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

Čl. III 

Účinnost 
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení. 
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